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PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK ETANOL DAUN KENIKIR (Cosmos caudatus (L.) 

H.B.K.) TERHADAP VOLUME URIN TIKUS 

 

Abstrak  

Daun tanaman kenikir (Cosmos caudatus (L.) H.B.K.)   mengandung berbagai senyawa 

kimia salah satunya yaitu  quercetin yang diketahui memiliki efek diuretik. Quercetin 

bersifat semi polar sehingga dapat disari dengan etanol. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efek diuretik ekstrak etanol daun kenikir. Tiga puluh ekor tikus dibagi 

menjadi 6 kelompok yaitu kelompok I yaitu kontrol normal CMC Na 0,5%, kelompok II 

urea 1000mg/kgBB, kelompok III furosemid 20mg/kgBB, kelompok IV, V dan VI yaitu 

ekstrak etanol daun kenikir dosis 500mg/kgBB, 1000mg/kgBB dan 2000mg/kgBB. 

Setelah diberi perlakuan semua hewan uji ditambahkan NaCl 0,9% 50ml/kgBB, 

kemudian tiap hewan uji dimasukkan ke dalam metabolic cage dan diukur volume urin 

kumulatif pada jam ke 1-5 dan 24 jam untuk dihitung AUC 1-5, AUC 1-24 dan nilai 

Lipschitz. Hasil AUC dianalisis menggunakan uji analysis of variance dan Least 

Significant Difference dengan taraf kepercayaan 95%. Hasil Penelitian menunjukkan 

bahwa nilai AUC pada jam 1-5 ekstrak etanol  daun kenikir dosis 500mg/kgBB tidak 

dapat meningkatkan volume urin tikus, sedangkan dosis 1000mg/kgBB dan 

2000mg/kgBB mampu meningkatkan volume urin tikus sebesar 47,27% dan 114,62% 

(p=0,000) dibandingkan kontrol normal. Nilai  Lipschitz 1-5 ketiga dosis ekstrak etanol 

daun kenikir yaitu  0,43, 0,58 dan 0,88 sehingga tidak memiliki efek diuretik. 

Kata Kunci: Cosmos caudatus (L.) H.B.K, diuretik, Lipschitz 

Abstract 

Kenikir leaves (Cosmos caudatus (L.) H.B.K.) contain various chemical compounds such 

as quercetin which is known have diuretic effect. Quercetin have semi polar 

characteristic so it can extracted by ethanol. This study aims to determine the diuretic 

effect of ethanol extract of kenikir leaves. Thirty rats divided to 6 group namely group I 

normal control (CMC Na 0,5%), group II urea 1000mg/kgBW, group III furosemide 

20mg /kgBW, group IV, V and VI are kenikir leaves ethanol extract dosage 500mg / 

kgBW, 1000mg /kgBW and 2000mg/kgBW. After treatment of all the test animals added 

0.9% NaCl 50ml/kgBW, then each test animals put in metabolic cages and urine volume 

was measured on a cumulative 1-5 hours and 24 hours to calculate AUC1-5  AUC1-24 and 

Lipschitz value. AUC value analyzed by Analysis of Variance and Least Significant 

Difference test with credibility level 95%. The rasult of this study indicate AUC1-5 value 

ethanol extract of kenikir leaves dose of 500mg/kgBW can not increase urine volume, 

meanwhile dose of 1000mg/kgBW and 2000mg/kgBW are able to increase 47,27% and 

114,62% urine volume of rats was significantly (p = 0.000) compared to normal controls. 

Lipschitz value each are 0,43, 0.58 and 0.88 so it do not have a diuretic effect. 

Keywords: Cosmos caudatus (L.) H.B.K, diuretic, Lipschitz 

1. PENDAHULUAN  

Diuretik merupakan suatu zat yang dapat meningkatkan pengeluaran urin dari dalam tubuh 

diikuti peningkatan ekskresi elektrolit. Diuretik efektif digunakan untuk terapi penyakit yang 
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menghendaki peningkatan ekskresi cairan dari tubuh seperti penyakit hipertensi dan gagal jantung 

(Goodman and Gilman, 2008). Saat ini banyak tanaman yang diteliti dan dikembangkan sebagai 

agen diuretik termasuk tanaman kenikir (Cosmos caudatus (L.) H.B.K).  

Dari penelitian oleh (Bunawan et al., 2014) tanaman kenikir mengandung berbagai senyawa 

kimia seperti chlorogenic acid, neochlorogenic acid, cryptochlorogenic acid,  quercetin 3-O-

glikosida, quercetin pentose, quercetin deoxyl-heksose, caffeic acid, dan ferulic acid. Kadar 

quercetin tanaman kenikir kering yang diukur dengan metode HPLC yaitu 413,57 mg/100g (Batari, 

2007). Quercetin diketahui memiliki efek antihipertensi yang dapat menurunkan tekanan darah 

dengan cara meningkatkan pengeluaran urin dan natrium dari tubuh (Mackraj et al., 2008)  

Quercetin yang diisolasi dari tanaman Cansjera rheedi J. Gamelin diketahui memiliki efek 

diuretik yang lebih tinggi 18,34 % dari furosemid (Mounnissamy and Nagar, 2015). Infusa daun 

kenikir dosis 250mg/kg, 500mg/kg dan 1000mg/kg dapat meningkatkan volume urin tikus secara 

signifikan (p<0,05) (Amalia et al., 2012). Pelarut air bersifat polar dan memiliki kekurangan yaitu 

bahan aktif cepat rusak dan mudah terkontaminasi, sedangkan etanol bersifat semi polar yang dapat 

menyari senyawa yang bersifat polar dan semi polar (Voight, 1995). Quercetin bersifat semi polar 

sehingga diharapkan banyak tersari dengan pelarut etanol dan memiliki efek diuretik pada tikus 

jantan galur Wistar. 

2. METODE  

2.1 Penyarian 

Penyarian dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 96%. Sebanyak 

500,05 gram direndam dalam 3,75 liter etanol 96% dalam bejana tertutup selama 5 hari. Dilakukan 

pengadukan setiap hari untuk mencegah penjenuhan. Kemudian ekstrak disaring dan ampasnya 

diremaserasi selama 3 hari (BPOM RI, 2010). Filtrat yang sudah disaring menggunakan corong 

buchner kemudian dipisahkan dari etanol menggunakan rotary  evaporator pada suhu 70
o
C dan 

diuapkan di atas waterbath suhu 60
 o
C  sampai ekstrak menjadi kental. 

2.2 Uji Flavonoid  

Dilakukan dengan Shinoda’s test yaitu ekstrak dilarutkan air panas, dididihkan selama 5 menit 

kemudian ditambahkan serbuk Mg dan 1 ml HCl pekat dan dikocok. Hasil positif mengandung 

flavonoid jika menghasilkan warna kuning, merah atau jingga (Baud et al., 2014). 

 

2.3 Uji  Alkaloid 

Ekstrak dilarutkan dalam amonia 25% dan dikocok kemudian ditambahkan kloroform dan 

dikocok kembali lalu disaring. Filtrat ditambahkan HCl 2N dan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian 
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yang ditetesi Bouchardat LP positif mengandung alkaloid jika terdapat endapan berwarna coklat atau 

hitam. Bagian yang ditetesi Dragendorf LP positif mengandung alkaloid jika terdapat endapan merah 

bata, sedangkan bagian yang ditetesi Mayer LP positif mengandung alkaloid jika terbentuk endapan 

putih (Mangunwardoyo et al., 2009).   

2.4 Uji Saponin  

Ekstrak hasil uji flavonoid dikocok selama 10 detik, hasil positif jika terdapat busa yang 

stabil (Mangunwardoyo et al., 2009). 

2.5 Uji Tanin  

Ekstrak dilarutkan dalam air dan ditetesi larutan FeCl3 10%, hasil positif mengandung tanin 

jika berwarna biru kehitaman atau hijau kehitaman (Baud et al., 2014) 

2.6 Uji Diuretik 

Sebanyak 30 ekor tikus jantan galur Wistar dibagi menjadi 6 kelompok. Hewan uji dipuasakan 

selama 15 jam sebelum diberi perlakuan (Vogel et al., 2008).  Berikut perlakuan untuk masing-

masing kelompok : 

Kelompok I (C) : CMC Na 0,5 % 5ml/kgBB sebagai kontrol normal.    

Kelompok II (U) : Urea 1000mg/kgBB sebagai  kontrol  urea. 

Kelompok III (T)  : Furosemid 20mg/kgBB.  

Kelompok IV (T) : Ekstrak etanol daun kenikir 500mg/kgBB.  

Kelompok V (T) : Ekstrak etanol daun kenikir 1000mg/kgBB.  

Kelompok VI (T) : Ekstrak etanol daun kenikir 2000mg/kgBB.  

Semua perlakuan dilakukan dengan rute peroral. Setelah diberi perlakuan semua hewan uji diberi 

NaCl 0,9% 50ml/kgBB sebagai pengganti minum karena selama pengamatan hewan uji tidak 

diberi makan dan minum sampai jam ke 24. Kemudian masing-masing hewan uji dimasukkan ke 

dalam metabolic cage dan ditampung urinnya selama rentang waktu 1 sampai 5 jam dan 24 jam 

(Nayak et al., 2015; Vogel et al., 2008). 

2.7 Analisis Data 

Data volume urin tiap jam pengamatan dihitung nilai AUC dengan rumus sebagai berikut : 

[   ]    
   = 

         

 
 (             )  

Keterangan :  

[   ] = Area dibawah kurva (ml.jam) 

   Vn = Volume urin pada jam ke-n 

   Vn-1 = Volume urin pada jam ke- (n-1) 

Dihitung pula daya diuretik tiap kelompok perlakuan dengan rumus : 
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% daya diuretik = 
         

    
x 100%  

Keterangan :  

AUCp = AUC rata-rata tiap kelompok perlakuan 

AUCk = AUC rata-rata kelompok CMC Na 

 

Kemudian dihitung nilai Lipchitz dengan rumus : 

(T/U)  = 
                                                      

                                                         
 

Jika nilai Lipchitz adalah 1 atau lebih berarti ekstrak etanol daun kenikir positif mempunyai 

efek diuretik, jika 2 atau lebih merupakan diuretik kuat.  Data AUC 1-5 dan 1-24 jam dianalisis  

dengan Kolmogorov-Smirnov dan diperoleh data yang terdistibusi normal. Namun pada uji Levene 

hasilnya tidak homogen, sehingga dilakukan transformasi data kedalam bentuk log dan didapatkan 

data yang homogen. Kemudian analisis data dilanjutkan dengan uji one way ANOVA dan uji Post 

Hoc dengan LSD taraf kepercayaan 95%.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Hasil Penyarian dan Uji Fitokimia  

Serbuk simplisia daun kenikir yang digunakan sebanyak 500,05 gram diekstraksi dengan 

cara maserasi menggunakan 3,75 liter etanol 96% selama 5 hari. Hasil ekstrak kental yang 

didapatkan sebanyak 35,39 gram dengan rendemen 7,08 %. Uji fitokimia dilakukan terhadap 

ekstrak kenikir bertujuan untuk mengetahui golongan senyawa apa saja yang terkandung 

didalamnya. Uji fitokimia yang dilakukan diantaranya uji flavonoid, alkaloid, saponin dan tanin. 

Hasil uji fitokimia dapat dilihat pada Tabel 1. Uji flavonoid yang dilakukan menghasilkan warna 

kuning yang berarti didalam ekstrak etanol daun kenikir mengandung flavonoid. Keberadaan 

flavonoid dapat dihasilkan karena ekstrak tereduksi oleh Mg dan HCl sehingga menghasilkan warna 

merah, kuning atau jingga (Baud et al., 2014).  

Uji alkaloid dengan Bouchardat LP, Mayer LP dan Dragendroff LP tidak ditemui endapan, 

yang berarti didalam ekstrak etanol daun kenikir tidak mengandung alkaloid. Untuk uji saponin 

terbantuk busa yang stabil yang menandakan adanya senyawa golongan saponin di dalam ekstrak 

etanol daun kenikir. Saponin mempunyai gugus polar karena mengadung glikosil, dan non polar 

yang terdiri dari steroid dan terpenoid. Gugus polar dan non polar memiliki sifat aktif permukaan 

yang akan membentuk misel (gugus nonpolar menghadap kedalam sedangkan gugus polar 

menghadap keluar) di saat terjadi penggojokkan sehingga terbentuk busa (Sangi et al., 2008). 

Tanin merupakan senyawa polar yang memiliki gugus OH, setelah ekstrak diberi beberapa 

tetes besi (III) klorida filtrat berubah warna menjadi hijau kehitaman yang menandakan adanya 
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senyawa golongan tanin di dalam ekstrak etanol daun kenikir. Perubahan warna menjadi hijau 

kehitaman menandakan tanin terkondensasi, sedangkan tanin terhidrolisis ditunjukkan dengan warna 

biru kehitaman (Sangi et al., 2008). Jadi, menurut uji fitokimia yang dilakukan oleh peneliti ekstrak 

etanol daun kenikir mengandung senyawa golongan flavonoid, saponin, dan tanin terkondensasi. 

 

Tabel 1. Hasil uji fitokimia ekstrak etanol daun kenikir (Cosmos caudatus (L.) H.B.K.)    

Uji Hasil Keterangan 

Uji flavonoid 

(Shinoda’s test) 

Terbentuk warna 

kuning 

 

 mengandung 

flavonoid 

Uji Alkaloid 

(Bouchardat’s test, 

Mayer’s test, 

Dragendorf’s test) 

Tidak terbentuk 

endapan coklat, 

endapan putih, 

maupun endapan 

merah bata   

 tidak mengandung 

alkaloid 

Uji saponin 

(Frothing test) 

Terbentuk busa 

yang stabil 

 

mengandung 

saponin 

Uji Tanin 

(FeCl3 test) 

Terbentuk warna 

hitam kehijauan 

 

mengandung tanin 

  

 

 

 

3.2 Hasil Uji Diuretik 

Hasil volume urin kumulatif (ml) tiap jam pengamatan dapat dilihat pada Gambar 1. Volume 

urin kumulatif menggambarkan volume urin keseluruhan saat pengamatan yang dapat menunjukkan 

efek diuretik secara kualitatif. Hasil volume kumulatif menunjukkan bahwa CMC Na yang 

merupakan kontrol normal pengeluaran urinnya yang paling rendah sehingga CMC Na sebagai 

pelarut tidak memiliki efek sebagai diuretik. Pengeluaran urin pada kelompok uji urea lebih tinggi 

dari CMC Na yang menunjukkan efek diuretik lemah. Urea merupakan diuretik golongan osmotik 

yang memiliki sifat osmotis pada tubulus proksimal dan lengkung Henle yang bekerja dengan cara 

menurunkan kemampuan reabsorbsi natrium dan air (Goodman and Gilman, 2008) 

Kelompok uji furosemid pengeluaran urinnya yang paling tinggi dari semua kelompok uji 

yang menunjukkan bahwa fuosemid memliki efek diuretik kuat. Hal ini dikarenakan furosemid 

merupakan agen diuretik golongan loop yang bekerja pada lengkung Henle (loop) tepatnya bagian 

ascending limb dengan cara menghambat reabsorbsi natrium dan klorida sehingga meningkatkan 

pengeluaran natrium, klorida dan air. Biasa digunakan untuk terapi yang membutuhkan pengeluaran 
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cairan dalam jumlah banyak seperti pada ascites, gagal jantung kongestif, edema paru dan edema 

sindrom nefrotik (Goodman and Gilman, 2008). Kelompok uji ekstrak etanol daun kenikir baik dosis 

terendah maupun dosis tertinggi mampu meningkatkan pengeluaran urin pada tikus lebih tinggi dari 

kontrol normal CMC Na.  

 

 

Gambar 1. Kurva hubungan waktu pengamatan (jam) vs rata-rata volume urin kumulatif (ml) 

Efek diuretik dapat dilihat dengan melihat nilai AUC tiap waktu pengamatan. Semakin besar 

nilai AUC maka semakin banyak urin yang diekskresikan. Nilai AUC jam ke 1-5 dan AUC jam ke 1-

24 dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil AUC 1-5 dapat menggambarkan volume urin yang 

diekskresikan oleh hewan uji pada jam ke 1-5. AUC jam ke 1-5 pada kelompok urea, furosemid dan 

ekstrak kenikir dosis 1000mg/kgBB dan dosis 2000mg/kgBB dapat meningkatkan volume urin 

secara bermakna (p=0,000) dibandingkan dengan kelompok CMC Na dengan peningkatan volume 

urin berturut-turut sebesar 149,09%, 675,45%, 47,27% dan 114,62%, sedangkan ekstrak etanol daun 

kenikir dosis 500mg/kgBB tidak dapat meningkatkan volume urin.  

Jika dibandingkan dengan urea, furosemid dapat meningkatkan volume urin sebesar 210,79 

%  secara bermakna (p=0,000). Hal ini  sesuai dengan teori bahwa kemampuan diuretik furosemid 

lebih kuat dari urea yang merupakan diuretik lemah (Katzung, 2014). Ekstrak etanol daun kenikir 

dosis 500mg/kgBB dan dosis 1000mg/kgBB peningkatan volume urin lebih rendah dari urea 

sehingga tidak memiliki efek diuretik, sedangkan ekstrak etanol daun kenikir dosis 2000mg/kgBB 

dapat meningkatkan volume urin secara signifikan sama dengan kelompok urea (p=0,158). Jika 

dibandingkan dengan furosemid yang merupakan diuretik kuat, peningkatan volume urin ketiga 

dosis ekstrak etanol dosis kenikir jauh lebih rendah. 
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AUC 1-24 kelompok urea, peningkatan volume urin secara signifikan lebih rendah dari 

kelompok normal sedangkan AUC pada jam 1-5 dapat meningkatkan volue urin. Hal ini berarti pada 

jam ke-24 urea sudah tidak memiliki efek. AUC 1-24 furosemid, dan ketiga dosis ekstrak etanol 

daun kenikir sama dengan kontrol normal. Hal ini dikarenakan waktu paruh furosemid adalah 1,5 

jam dan durasi kerja singkat yaitu 4-6 jam (Goodman and Gilman, 2008; Tjay and Rahardja, 2002). 

  

Tabel 2. AUC 1-5, AUC 1-24 dan persen diuretik ekstrak etanol daun kenikir (Cosmos caudatus (L.) H.B.K.)    

 

No Perlakuan AUC jam ke- (ml.jam) % Diuretik 

1-5 1-24 1-5 1-24 

1 Kontrol normal CMC 

Na 0,5 % 5ml/kgBB 
1,38 ± 0,33 34,63 ± 7,42 

  

 

2 Kontrol Urea 

1000mg/kgBB 
3,43 ± 0,60* 16,25 ± 3,95* 149,09 -53,09 

3 Furosemid  

20mg/200gBB 
10,66 ± 0,90*# 37,50 ± 6,86# 675,45 8,30 

4 Ekstrak kenikir 

500mg/kgBB 
1,51 ± 0,29# 33,58 ± 3,68# 10,00 -3,03 

5 Ekstrak kenikir 

1000mg/kgBB 
2,03 ± 0,20*# 30,05 ± 4,49# 47,27 -13,21 

6 Ekstrak kenikir 

2000mg/kgBB 
2,95 ± 0,23* 30,50 ± 7,26# 114,62 -2,81 

Keterangan :  

* : berbeda signifikan dengan kontrol normal CMC Na (p<0,05) 

# : berbeda signifikan dengan urea (p<0,05) 

 

AUC 1-24 kelompok urea, peningkatan volume urin secara signifikan lebih rendah dari 

kelompok normal sedangkan AUC pada jam 1-5 dapat meningkatkan volue urin. Hal ini berarti pada 

jam ke-24 urea sudah tidak memiliki efek. AUC 1-24 furosemid, dan ketiga dosis ekstrak etanol 

daun kenikir sama dengan kontrol normal. Hal ini dikarenakan waktu paruh furosemid adalah 1,5 

jam dan durasi kerja singkat yaitu 4-6 jam (Goodman and Gilman, 2008; Tjay and Rahardja, 2002). 

Nilai Lipschitz didapatkan dari volume urin kumulatif kelompok perlakuan dibandingkan 

dengan kelompok urea, hasil nilai Lipschitz dapat dilihat pada tabel Tabel 3. Kelompok furosemid 

mendapat nilai lebih dari 2 yang menandakan bahwa furosemid merupakan diuretik kuat, sedangkan 

ekstrak etanol daun kenikir dosis 500mg/kgBB, dosis 1000mg/kgBB, dan dosis 2000mg/kgBB 

masing–masing mendapat nilai 0,43, 0,58 dan 0,88 pada jam ke 1-5 dan 1,05, 1,17 dan 1,25 pada jam 

ke1-24. Hal ini menunjukkan volume urin yang diekskresikan meningkat mengikuti peningkatan 
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dosis ekstrak. Pada jam ke 1-5 nilai lipschitz ekstrak semua dosis belum mencapai 1 yang berarti 

tidak memiliki efek diuretik. 

Nilai Lipschitz pada jam ke 1-24 untuk melihat apakah setelah jam ke-5 masih ada 

peningkatan jumlah urin yang diekskresikan. Pada kelompok urea hanya terdapat sedikit peningkatan 

yang menandakan mungkin setelah jam ke-5 urea sudah tidak berefek atau sudah diekskresikan. 

Pada ketiga dosis didapatkan nilai Lipschitz lebih dari 1 hal ini menunjukkan hasil yang sedikit lebih 

tinggi dari urea namun karena pada jam ke 24 urea sudah tidak berefek lagi sehingga nilai lebih dari 

1 pada ketiga dosis ekstrak tidak bisa dinyatakan sebagai positif diuretik. 

Tabel 3. Nilai Lipschitz  ekstrak etanol daun kenikir (Cosmos caudatus (L.) H.B.K.)    

Kel. Perlakuan 

Nilai Lipschitz 

(T/U) 

1-5 jam 24 jam 

I CMC Na (C) 0,5%     

II Urea (U) 1000mg/kgBB     

III Furosemid 20mg/kgBB 3,05 2,87 

IV Ekstrak dosis 500mg/kgBB 0,43 1,05 

V  
Ekstrak dosis 1000 

mg/kgBB 
0,58 1,17 

VI 
Ekstrak dosis 2000 

mg/kgBB 
0,88 1,25 

 

Pada jam ke 1-24 untuk melihat apakah setelah jam ke-5 masih ada peningkatan jumlah urin 

yang diekskresikan. Pada kelompok urea hanya terdapat sedikit peningkatan yang menandakan 

mungkin setelah jam ke-5 urea sudah tidak berefek atau sudah diekskresikan. Pada ketiga dosis 

didapatkan nilai Lipschitz lebih dari 1 hal ini menunjukkan hasil yang sedikit lebih tinggi dari urea 

namun karena pada jam ke 24 urea sudah tidak berefek lagi sehingga nilai lebih dari 1 pada ketiga 

dosis ekstrak tidak bisa dinyatakan sebagai positif diuretik.  

Dari uji fitokimia terbukti bahwa pada ekstrak etanol mengandung senyawa flavonoid dan 

quercetin termasuk dalam golongan flavonoid. Kadar quercetin daun kenikir kering yang diukur 

dengan metode HPLC yaitu 413,57 mg/100g (Batari, 2007). Menurut Mounnissamy and Nagar, 

(2015) quercetin yang sudah diisolasi memiliki efek diuretik kuat. Menurut Amalia et al., (2012) 

infusa daun kenikir memiliki efek diuretik yang dapat meningkatkan volume urin secara signifikan 

(p<0,05) lebih tinggi dibandingkan dengan pelarut, sedangkan pada penelitian ini ekstrak etanol 

daun kenikir tidak memiliki efek diuretik. Hal ini mungkin dikarenakan zat yang bertanggung jawab 
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dalam efek diuretik lebih larut didalam air. Quercetin yang dapat menyumbang efek diuretik yang 

dapat meningkatkan volume urin meskipun semi polar namun karena quercetin yang terkandung 

dalam daun kenikir dalam bentuk glikosida yang mengikat glukosa (quercetin 3-O-glikosida, 

quercetin pentose, quercetin deoxyl-heksose)  sehingga bersifat polar dan kurang optimal tersari 

dengan etanol 96% (Bunawan et al., 2014).  

4. PENUTUP  

 

Ekstrak etanol daun kenikir (Cosmos caudatus (L.) H.B.K) dosis 500mg/kgBB tidak dapat 

meningkatkan volume urin, sedangkan dosis 1000mg/kgBB dan 2000mg/kgBB dapat meningkatkan 

volume urin secara signifikan dibandingkan dengan CMC Na (p=0,000) namun nilai Lipschitz 

masing-masing 0,43,  0,58 dan 0,88 sehingga tidak memiliki efek diuretik. 
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